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І. НАВЧАЛЬНА / ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 

 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики навчальна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 2  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з розподілом:   

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної (ознайомчої)  практики 

 

Мета – підвищення психологічної культури та компетентності студентів, 

ознайомлення студентів зі специфікою роботи психолога в закладах освіти / в 

громадських організаціях та інших установах. 

Завдання практики: 

 ознайомлення зі структурою психологічної служби в освіті та її 

функціональними підрозділами;  

 вивчення відповідної нормативної документації; 

 вивчення досвіду роботи психолога загальноосвітньої школи 

(практичного психолога громадської організації); 

 стимулювання розвитку професійної самосвідомості майбутніх 

психологів; 

 розширення уявлень студентів про зміст, форми, методи та 

специфіку роботи психолога в навчально-виховних закладах;  

 поглиблення знань із психології, уміння відмежовувати сферу 

компетентності психолога від сфери компетентності інших фахівців. 

 

3. Результати проходження навчальної (ознайомчої) практики 

Під час навчальної (ознайомчої) практики у студентів вдосконалюються 

такі загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до аналітичного мислення і креативності; 
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 уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо; 

 здатність оцінювати та підтримувати якість роботи. 

Внаслідок виконання завдань навчальної (ознайомчої) практики студенти 

набувають і вдосконалюють такі фахові компетентності:  

 вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати й 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

 здатність здійснювати теоретичний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної практики; 

 здатність аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових 

і прикладних досліджень; 

 здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації; 
 здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку, самореалізації; 

 уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності; 

 здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань; 

 здатність відповідального ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

4. Програма практики 

Навчальна (ознайомча) практика студентів є складовою частиною 

професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня і 

згідно з навчальним планом організовується в 4 семестрі загальною 

тривалістю 4 тижні. Науково-методичною основою для проходження 

навчальної (ознайомчої) практики є низка прослуханих студентами курсів, 

таких як «Психологія розвитку», «Психологія особистості», «Загальна 

психологія з практикумом», «Психофізіологія людини з основами генетики», 

«Психологія освіти», «Соціальна психологія» тощо.  

Прикладні завдання: 

1) ознайомлення з особливостями діяльності, звітною та нормативною 

документацією психолога організації; 

2) створення портфелю нормативно-правового забезпечення діяльності 

психолога в  закладі; 

3) ознайомлення з видами діяльності психолога (створення професійної 

карти діяльності психолога в організації); 

4) створення алгоритму проведення первинного психологічного 

спостереження відповідно до запитів організації; 

5) створення банку психодіагностичного інструментарію відповідно до 

запитів організації. 

Базою проходження навчальної (ознайомчої) практики студентів-
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бакалаврів є заклади освіти, неурядові організації, діагностико-

консультаційний центр Інституту людини.Для виконання завдань практики 

студенти можуть бути скеровані і в інші організації та установи, в яких є 

штатні психологи. 

Предметом практики є змістові, організаційні, навчально-методичні 

аспекти діяльності психолога.  

 

5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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 створення портфелю нормативно-

правового забезпечення діяльності 

психолога в  закладі 

20 1 20 

 створення професійної карти діяльності 

психолога в організації 
20 1 20 

 розробка алгоритму проведення 

первинного психологічного 

спостереження відповідно до запитів 

організації 

20 1 20 

 створення банку психодіагностичного 

інструментарію відповідно до запитів 

організації 

20 1 20 

 оформлення звітної документації  20 1 20 

Разом    

Максимальна кількість балів: 100 

 

5.2. Форми проведення контролю та критерії оцінювання 

Контроль роботи студентів під час проходження ними навчальної 

(ознайомчої) практики відбувається відповідно до її завдань. Критерії 

оцінювання роботи студента під час практики викладені у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма 

звітності 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 
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Створення портфелю нормативно-

правового забезпечення діяльності 

психолога в  закладі 

презентація  
1 20 

Створення професійної карти 

діяльності психолога в організації 

 

інфографіка 1 20 

Розробка алгоритму проведення 

первинного психологічного 

спостереження відповідно до 

запитів організації 

 

інфографіка 1 

 

20 

 

Створення банку 

психодіагностичного 

інструментарію відповідно до 

запитів організації 

каталог 1 20 

Оформлення звітної документації з 

додатками (презентація, каталог 

тощо) 

звіт 1 20 

5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

5.4. Шкала відповідності оцінок 

 Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу –

 досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 



7 
 

повторного вивчення дисципліни 

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики навчальна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з розподілом:   3 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання виробничої практики 

Метою виробничої практики є вдосконалення прикладного аспекту 

професійної підготовки майбутніх психологів, формування у них знань та 

практичних навичок підготовки та проведення психодіагностичної роботи.  

Завдання практики: 

- поглиблення теоретичних та практичних знань студентіву сфері 

психодіагностичної  роботи, ознайомлення їх із прикладними аспектами 

діяльності психолога-діагноста; 

- вироблення у майбутніх фахівців навичок здійснення первинного 

психологічного обстеження, обробки результатів проведених психологічних 

досліджень, компетентної інтерпретації отриманої психологічної інформації,   

формулювання психологічних висновків і діагностичних звітів;  
- ознайомлення з  психологічними особливостями  діагностування  

людей  різного віку; 

- засвоєння етики професійної діяльності психолога-діагноста; 

- сприяння становленню у майбутніх фахівців  дослідницького 

підходу до професійної діяльності, засвоєнню моделі спеціаліста, якому 

властиві риси людини з високою внутрішньою культурою і розвинутими 

професійними якостями. 

 

3. Результати проходження виробничої практики 

Під час виробничої практики у студентів вдосконалюються такі 

загальні компетентності: 
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- здатність працювати в команді; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення;  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

-  здатність демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям; 

-  здатність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерні та вікові особливості. 

 

Внаслідок виконання завдань виробничої практики студенти набувають 

і вдосконалюють такі фахові компетентності:  

- здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання;  

- здатність здійснювати пошук інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій;  

- уміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій;  

- здатність формулювати мету, завдання психологічного запиту 

клієнта, володіти навичками збору первинного матеріалу;  

- уміння рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного анамнезу, формулювати 

аргументовані висновки; 

- здатність пропонувати власні способи вирішення психологічних 

задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання;  

- здатність складати та реалізовувати план консультативного процесу 

з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

встановлювати ефективність власних дій;  

- здатність знати та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 

4. Програма практики 

Виробнича практика студентів є складовою частиною професійної 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня і згідно з 

навчальним планом організовується в 5 семестрі загальною тривалістю 4 

тижні. Науково-методичною основою для проходження виробничої практики 

є низка прослуханих студентами курсів, таких як «Психодіагностика з 

основами математичної статистики», «Загальна психологія», «Психологія 

розвитку», «Психологія особистості», «Соціальна психологія» тощо та 

досвід, набутий під час проходження ознайомчої практики.  

Базою проходження виробничої практики студентів-бакалаврів є 

загальноосвітні школи, школи-інтернати, позанавчальні заклади, регіональні 

психологічні служби, реабілітаційні центри, служби занятості і 

працевлаштування, консультативні центри та ін. 
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Предметом практики є практичні аспекти діяльності психолога-

діагноста.  

Змістовий модуль 1. 

Ознайомлення з 

діагностичним напрямком діяльності психолога 

Перший етап – ознайомчий (триває 1 тиждень).  

На цьому етапі здійснюється: 

– знайомство з особливостями  діагностичної роботи практикуючого 

психолога на конкретному робочому місці; 

– аналіз робочого часу психолога та визначення тієї його частини, яка 

відводиться на психодіагностику; 

– спостереження за проведенням діагностичної роботи психологом, 

допомога психологу в підготовці до здійснення діагностики та обробки 

даних; 

– виявлення основної проблематики психологічної діагностики у 

закладі, де проходить практика; 

– одержання практикантом завдання на проведення самостійного 

діагностичного обстеження. 

Змістовий модуль 2. 

Набуття навичок психодіагностичної діяльності 

Другийетап – основний (триває 2 тижні).  

На цьому етапі студент виконує основну роботу за індивідуальним 

планом: 

– складає психодіагностичну програму дослідження; 

– формує пакет психодіагностичної процедури обстеження; 

– проведить діагностичне обстеження;  

– здійснює обробку результатів та формулює діагностичні висновки 

прогностичного характеру. 

 

Змістовий модуль 3. 

Рефлексія результатів виробничої практики 

Третій етап – заключний (триває 1 тиждень).  

На цьому етапі студент здійснює: 

- підготовку звітної документації (програми психодіагностичного 

обстеження; протоколів з інтерпретацією дослідницьких даних; 

діагностичних висновків із зазначенням детермінант дослідницької проблеми 

та прогнозом наступного розвитку, звіту про проходження навчальної 

практики): 

- ознайомлення з характеристикою з місця проходження практики та з 

рекомендованою оцінкою; 

- підготовку презентації до захисту; 

- участь у звітній конференції з практики в  Інституті людини та 

складання заліку. 

 

5. Контроль навчальних досягнень 
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5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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б
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Спостереження за роботою 

психолога 

10 2 20     

Написання програми 

індивідуального 

діагностичного обстеження. 

Формування  пакету 

психодіагностичної 

процедури. 

10   1 10   

Проведення та опис 

дослідження з 

інтерпретацією 

дослідницьких даних та 

діагностичними висновками  

15   3 45   

Написання звіту про 

проходження практики 

10     1 10 

Створення презентації 15     1 15 

Разом  20  55  25 

Максимальна кількість балів: 100 

 

5.2. Форми проведення контролю та критерії оцінювання 

Контроль роботи студентів під час проходження ними навчальної 

практики відбувається відповідно до її етапів. Критерії оцінювання роботи 

студента під час практики викладені у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її 

функціональне призначення 

Форма 

звітності 

Кіль-сть 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 
Змістовий модуль 1.  

1.Спостереження й аналіз заняття 

психолога закладу  (визначення якості 

володіння студентом методичними 

компетентностями) 

протокол  

спостереження 

2 20 

Змістовий модуль 2.  

1.Розроблення програми 

індивідуального діагностичного 

дослідження (визначення рівня 

володіння студентом знаннями з 

психодіагностики) 

 

програма 

дослідження 

1 

 

10 
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2.Проведення дослідження з 

інтерпретацією дослідницьких даних 

та діагностичними висновками 

(виявлення вміння студента 

здійснювати психодіагностичне 

обстеження та роботи кваліфіковані 

висновки) 

протокол 

дослідження 

3 

 

45 

Змістовий модуль 3. 

1.Оформлення звітної документації 

(визначення здатності студента до 

рефлексії, оцінювання й оформлення 

результатів практики) 

звіт,  

презентація  

 

1 

1 

10 

15 

 

5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого 

заліку. 

 

5.4. Шкала відповідності оцінок 
  

Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 
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ІІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики навчальна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 3  

Семестр 6  

Кількість змістових модулів з розподілом:   3 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання виробничої  практики 

Метою виробничої практики є вдосконалення прикладного аспекту 

професійної підготовки майбутніх психологів, формування у них знань та 

практичних навичок підготовки та проведення психодіагностичної і 

психоконсультативної роботи.  

Завдання практики: 

- поглиблення теоретичних та практичних знань студентіву сфері 

психодіагностичної та психоконсультативної роботи, ознайомлення їх із 

прикладними аспектами діяльності психолога-діагноста і психолога-

консультанта; 

- вироблення у майбутніх фахівців навичок здійснення первинного 

психологічного обстеження, обробки результатів проведених психологічних 

досліджень, компетентної інтерпретації отриманої психологічної інформації,   

формулювання психологічних висновків і діагностичних звітів, планування 

консультації з опорою на отримані результати діагностики; 

- ознайомлення з  психологічними особливостями  групової форми 

діагностування ; 

- озброєння студентів консультативними техніками і навичками 

встановлення й підтримання контакту з клієнтом;   

-  формування у студентів індивідуального стилю, власного  

професійного підходу в плануванні, підборі методик та проведенні 

психологічного обстеження і консультування; 

- засвоєння етики професійної діяльності психолога-діагноста та 

психолога- консультанта; 
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3. Результати проходження виробничої практики 

Під час виробничої практики у студентів вдосконалюються такі 

загальні компетентності: 

- здатність працювати в команді; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення;  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

-  здатність демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям; 

-  здатність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерні та вікові особливості. 

 

Внаслідок виконання завдань виробничої практики студенти набувають 

і вдосконалюють такі фахові компетентності:  

- здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання;  

- здатність здійснювати пошук інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій;  

- уміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій;  

- здатність формулювати мету, завдання психологічного запиту 

клієнта, володіти навичками збору первинного матеріалу;  

- уміння рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного анамнезу, формулювати 

аргументовані висновки; 

- здатність пропонувати власні способи вирішення психологічних 

задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання;  

- здатність складати та реалізовувати план консультативного процесу 

з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

встановлювати ефективність власних дій;  

- здатність знати та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 

4. Програма практики 

Виробнича практика студентів є складовою частиною професійної 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня і згідно з 

навчальним планом організовується в 6 семестрі загальною тривалістю 4 

тижні. Науково-методичною основою для проходження виробничої практики 

є низка прослуханих студентами курсів, таких як «Психодіагностика з 

основами математичної статистики», «Психологічне консультування та 

психокорекція», «Загальна психологія», «Психологія розвитку», «Психологія 

особистості», «Соціальна психологія» тощо та досвід, набутий під час 

проходження ознайомчої практики.  
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Базою проходження виробничої практики студентів-бакалаврів є 

загальноосвітні школи, школи-інтернати, позанавчальні заклади, регіональні 

психологічні служби, реабілітаційні центри, служби занятості і 

працевлаштування, консультативні центри та ін. 

Предметом практики є практичні аспекти діяльності психолога-

діагноста і психолога-консультанта.  

Змістовий модуль 1. 

Ознайомлення з 

діагностичним та консультативним напрямком діяльності 

психолога 

Перший етап – ознайомчий (триває 1 тиждень).  

На цьому етапі здійснюється: 

– знайомство з особливостями  діагностичної та консультативної 

роботи практикуючого психолога на конкретному робочому місці; 

– аналіз наявних методик, роздаткового матеріалу, обладнання тощо 

необхідних для проведення психодіагностики та психологічного 

консультування; 

– спостереження за проведенням діагностичної роботи психологом, 

допомога психологу в підготовці до здійснення групового обстеження; 

– спостереження за проведенням консультативної роботи 

психологом, допомога в оформленні протоколу консультативної бесіди;  

– виявлення основної проблематики психологічної діагностики і 

консультування у організації, де проходить практика; 

– одержання практикантом індивідуального завдання на проведення 

самостійного діагностичного обстеження та здійснення консультації. 

Змістовий модуль 2. 

Набуття навичок психодіагностичної та психоконсультативної 

діяльності 

Другий етап – основний (триває 2 тижні).  

На цьому етапі студент виконує основну роботу за індивідуальним 

планом: 

– складає програму діагностичного обстеження групи; 

– формує пакет психодіагностичної процедури обстеження; 

– проведить діагностичне обстеження, здійснює обробку результатів 

та формулює діагностичні висновки прогностичного характеру (розробка 

моделі поведінки групи, визначення тенденцій розвитку групи та 

міжгрупових відносин тощо). 

– готується до  проведення консультації (індивідуальної або 

групової) за результатами дослідження; 

– погоджує проект консультації з практикуючим психологом; 

– проводить  консультацію; 

– допомагає психологу у проведенні просвітницької роботи. 

 

Змістовий модуль 3. 

Рефлексія результатів виробничої практики 
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Третій етап – заключний (триває 1 тиждень).  

На цьому етапі студент здійснює: 

- підготовку звітної документації (пакету психодіагностичного 

обстеження; протоколів з інтерпретацією дослідницьких даних; 

діагностичних висновків із зазначенням детермінант дослідницької проблеми 

та прогнозом наступного розвитку, проекту консультації, звіту про 

проходження навчальної практики): 

- ознайомлення з характеристикою з місця проходження практики та з 

рекомендованою оцінкою; 

-підготовку презентації до захисту; 

-участь у звітній конференції з практики в  Інституті людини та 

складання заліку. 

 

5. Контроль навчальних досягнень 
 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
а
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с
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а
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ь
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т
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б
а

л
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Спостереження за роботою 

психолога  
10 2 20     

Формування  пакету 

психодіагностичної 

процедури. 

10   1 10   

Проведення та опис 

діагностичного обстеження 

групи з інтерпретацією 

результатів та 

діагностичними висновками  

15   2 30   

Написання проекту 

консультації (групової або 

індивідуальної)  за 

результатами діагностики 

15   1 15   

Написання звіту про 

проходження практики 
10     1 10 

Створення презентації 15     1 15 

Разом  20  55  25 

Максимальна кількість балів: 100 
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5.2. Форми проведення контролю та критерії оцінювання 

 

Контроль роботи студентів під час проходження ними виробничої 

практики відбувається відповідно до її етапів. Критерії оцінювання роботи 

студента під час практики викладені у таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 
Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма звітності Кіль-сть 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1.  
1. Спостереження й аналіз 

заняття психолога закладу  

(визначення якості володіння 

студентом методичними 

компетентностями) 

протокол  

спостереження 

2 20 

Змістовий модуль 2.  
1. Підготовка пакету 

діагностичного дослідження 

(визначення рівня володіння 

студентом знаннями з 

психодіагностики) 

 

пакет 

психодіагностично

ї процедури 

1 

 

10 

2. Проведення діагностичне 

обстеження групи з інтерпретацією 

дослідницьких даних та 

діагностичними висновками 

(виявлення вміння студента 

здійснювати групове 

психодіагностичне обстеження 

та роботи кваліфіковані 

висновки) 

протокол 

дослідження 

2 

 

30 

3. Проведення консультації за 

результатами дослідження 

(виявлення здатності студента 

до складання плану та 

реалізації консультативного 

процесу) 

проект 

консультації   

1 15 

Змістовий модуль 3. 
1. Оформлення звітної 

документації (визначення 

здатності студента до 

рефлексії, оцінювання й 

оформлення результатів 

практики) 

звіт,  

презентація  

 

1 

1 

10 

15 

 

5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого 

заліку. 

5.4. Шкала відповідності оцінок 
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Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 
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ІІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

Вид практики виробнича 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 

Курс 4  

Семестр 7  

Кількість змістових модулів з 

розподілом:  

 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання виробничої практики 

Мета – підвищення психологічної культури та компетентності студентів, 

формування їх готовності та здатності до кваліфікованої корекційної та 

психорозвивальної діяльності.  

Завдання практики: 

 закріплення внутрішньоїпозиції психолога щодо корекційної та 

психорозвивальноївидів роботи в межах практико-орієнтованої професійної 

діяльності; 

 набуття досвіду професійної ідентифікації із роллю психолога; 

 закріплення, поглиблення й удосконалення професійних 

уміньприкладного і практичного аспектів діяльності психолога-тренера і 

корекційногопсихолога в межах роботи психологічних консультативних і 

тренерських центрів;  

 удосконалення практичних умінь, навичок і компетенцій,що 

визначають готовність до професійної діяльності за умов сучасної 

психологічної службив наукових, освітніх та лікувальних установах; 

 проектування та самостійне проведення психокорекційних і 

психорозвивальних заходів з певної психологічної проблематики або за 

запитом організації/клієнта; 

 надання психологічної допомоги закладам, підприємствам, установам 

та організаціям шляхом виконання окремих завдань у межах діяльності 

відповідної психологічної служби. 
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3. Результати проходження виробничої практики 

Під час виробничої практики у студентів вдосконалюються такі 

загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до аналітичного мислення і креативності; 

 виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо; 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 здатність оцінювати та підтримувати якість роботи. 

Внаслідок виконання завдань виробничої практики студенти набувають і 

вдосконалюють такі фахові компетентності:  

 здатність здійснювати корекційно-розвивальну роботу з проблем 

когнітивного й особистісно-мотиваційного розвитку, з удосконалення й 

оптимізації різних видів діяльності (ігрової діяльності дітей, навчальної 

діяльності учнів, навчально-професійної діяльності студентів, організаційно-

професійної діяльності дорослих тощо) й міжособистісної взаємодії; 

 уміння добирати матеріал, планувати, організовувати і 

проводитикорекційні та розвивальні заняття з різними цільовими 

аудиторіями (учителів, вихователів, керівників, батьків, учнів, дітей, хворих 

тощо); 

 здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб; 

 уміння організовувати та надавати психологічну допомогу; 

 уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності; 

 здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб; 

 навички реалізації інтерактивних методів, психологічних технологій, 

орієнтованих на особистісно-професійне зростання співробітників, охорону 

здоров’я людини і соціальної групи; 

 здатність до реалізації заходів профілактики та подолання  проблем 

особистісно-професійного розвитку. 

 

4. Програма практики 

Виробнича практика, що передбачає охоплення основних видів 

професійно-практичної діяльності, має сформувати основні практично 

зорієнтовані професійно-психологічні вміння та компетенції; триватиме 2 

тижні. Вона є складовою частиною професійної підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) освітнього рівня і згідно з навчальним планом 

організовується в 7 семестрі. Науково-методичною основою для 

проходження практики за спеціалізацією є низка прослуханих студентами 

курсів, таких як «Психологія профорієнтації та професійного 

самовизначення», «Загальна психологія: Психологія діяльності», «Соціальна 

психологія», «Психологія менеджменту», «Психологія праці: Психологія 
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професійної діяльності», «Психологія праці: Психологія професійного 

розвитку особистості» та досвід, набутий під час проходження інших видів 

практик.  

Прикладні завдання:  

1) створення проекту корекційних, розвивальних програм з інноваційних 

технік для когнітивної, мотиваційної, поведінкової, особистісної сфер (на 

вибір студентів) індивідуального або групового призначення; 

2) реалізація елементів корекційного і розвивального комплексу вправ в 

організації за запитом; 

3) практичне оволодіння прийомами та психотехніками корекційних і 

розвивальних впливів; 

4) набуття умінь залучення найближчого соціального оточення 

особистості до розв’язання її проблем. 

Базою практики є закладиосвіти, центри зайнятості, центрирозвитку 

кар'єри,неурядові та громадські організації, тренінговий і корекційно-

терапевтичний центри Інституту людини. 

Предметом практики є змістові, організаційні, навчально-методичні 

аспекти корекційної та психорозвивальноїдіяльності психолога.  

 

Змістовий модуль 1. 

Визначення психологічних проблем, що потребують активного 

психологічного впливу 

Перший етап – пропедевтичний (триває 1/2 тижня).  

1) Ознайомлення студентів з особливостями діяльності організації, з її 

колективом. Визначення психологічних проблем, що виникають у 

діяльності. Кожен вид виконаної студентом роботи фіксується у щоденнику 

виробничої практики. 

2) Спостереження й аналіз особливостей організації навчально-

виховного процесу. З’ясування з керівництвом і співробітниками 

психологічних проблем, що вимагають проведення розвивальних чи 

корекційних заходів. Формулювання запиту на надання психологічної 

допомоги. Зазначені дії кожного робочого дня відображається в щоденнику 

виробничої практики та передбачають формулювання психологічного запиту. 

 

Змістовий модуль 2. 

Розробка програми корекційних і розвивальних заходів 

Другий, підготовчий етап (триває 1/2 тижня). 

1) Розробка змістового наповнення програми розвивальних і 

корекційних і заходів, що включає в себе опис вправ, обґрунтування їх 

спрямованості та очікуваних результатів.  

2) Розробка організаційних заходів, спрямованих на реалізацію 

розвивальних програм. Визначаються затрати і потрібні ресурси.  

2) Результати діяльності оформлюється у вигляді колекційної чи 

розвивальної програми та відображається в щоденнику виробничої практики. 
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Змістовий модуль 3. 

Практична реалізації елементів корекційно-розвивальних вправ 

Третій, основний етап (триває 1 тиждень).  

1) Відповідно до запиту організації реалізуються елементи 

колекційного і розвивального комплексів з суб’єктами психологічної 

допомоги. 

2) Проводиться інструктаж (або тренінг) працівників, щодо подальшого 

проведення розвивальних вправ розроблених і започаткованих студентами-

практикантами. 

 

5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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о
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к
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Спостереження й аналіз 

особливостей навчально-

виховного процесу та 

визначення проблем, що 

потребують корекції  

10 1 10     

Складання психологічного 

запиту 

15 1 15     

Розробка програми роз-

вивально-корекційних 

заходів 

25   1 25   

Проведення розвивально-

корекційних заходів в межах 

відповідної програми 

25     1 25 

Складання рекомендацій 

щодо проведення 

розвивальних вправ 

15     1 15 

Оформлення звітної 

документації  

5     2 10 

Разом  25  25  50 

Максимальна кількість балів: 100 

 

5.2.Форми проведення контролю та критерії оцінювання 
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Контроль роботи студентів під час проходження ними виробничої 

практики відбувається відповідно до її етапів. Критерії оцінювання роботи 

студента під час практики викладені у таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма 

звітності 

К-сть 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1.  

Спостереження й аналіз особливос-

тей  

 стилю діяльності співробітників 

організації 

 навчальної діяльності 

учнівських колективів 

Формулювання запиту на надання 

психологічної допомоги  

 

протокол  

 

 

 

запит 

 

1 

 

 

 

1 

 

10 

 

 

 

15 

Змістовий модуль 2.  

 Розроблення програми розви-

вальних та корекційних заходів 

психологічних щодо вирішення 

виявлених проблем 

 

Розвивальна 

програма 

 

 

 

1 

 

 

 

25 

 

 

Змістовий модуль 3. 

 

 Проведення розвивальних вправ 

 Розроблення рекомендацій щодо 

проведення розвивальних вправ 

співробітниками організації 

 Оформлення звітної документа-

ції  

 

Рефлексивний 

звіт 

рекомендації 

щоденник, 

звіт 

 

1 
 

1 

1 

1 

 

25 
 

15 

5 

5 

 

5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

5.4. Шкала відповідності оцінок 
  

Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 
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C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ІV. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

Вид практики виробнича 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 

Курс 4  

Семестр 8  

Кількість змістових модулів з 

розподілом:  

2 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання виробничої практики 

Мета – підвищення психологічної культури та компетентності студентів, 

формування їх готовності та здатності до кваліфікованої консультативної та 

просвітницької діяльності.  

Завдання практики: 

 закріплення внутрішньоїмотивації щодо практико-професійної 

діяльності як психолога; 

 набуття практичного досвіду особистісної ідентифікації із 

професійною роллю психолога; 

 закріплення, поглиблення й удосконалення професійно-психологічних 

знань шляхом їх адекватного застосування в процесі розв’язання конкретних 

завдань виробничої практики;  

 удосконалення практичних умінь, навичок і компетенцій,що 

визначають готовність до професійної діяльності за умов сучасної 

психологічної служби; 

 ознайомлення із сучасним станом психологічних проблем в 

організаціях та установах (навчально-виховному процесі навчального 

закладу, психологічного супроводу в медичних установах, ресурсно-

психологічного забезпечення на виробництві та бізнес-групах тощо), що 

визначають особливості в спрямуванні професійної допомоги сучасного 

психолога; 

 надання психологічної допомоги закладам, підприємствам, установам 
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та організаціям шляхом виконання окремих завдань у межах діяльності 

відповідної психологічної служби. 

 

3. Результати проходження виробничої практики 

Під час виробничої практики у студентів вдосконалюються такі 

загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до аналітичного мислення і креативності; 

 виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо; 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 здатність оцінювати та підтримувати якість роботи. 

Внаслідок виконання завдань виробничої практики студенти набувають і 

вдосконалюють такі фахові компетентності:  

 здатність здійснювати консультування з проблем когнітивного й 

особистісно-мотиваційного розвитку, удосконалення діяльності (ігрової 

діяльності дітей, навчальної діяльності учнів, навчально-професійної 

діяльності студентів, організаційно-професійної діяльності дорослих тощо) й 

міжособистісних стосунків; 

 уміння добирати матеріал, планувати навчальне заняття щодо 

проведення просвітницької роботи; 

 спроможність проводити навчальне заняття (лекцію, семінар тощо), 

виступати із доповіддю щодо підвищення психологічної культури людей 

(учителів, вихователів, керівників, батьків, учнів, дітей, хворих тощо); 

 здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб; 

 уміння організовувати та надавати психологічну допомогу. 

 

4. Програма практики 

Виробнича практика, що передбачає охоплення основних видів 

професійно-практичної діяльності, має сформувати основні практично 

зорієнтовані професійно-психологічні вміння та компетенції; триватиме 2 

тижні. Вона є складовою частиною професійної підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) освітнього рівня і згідно з навчальним планом 

організовується в 8 семестрі. Науково-методичною основою для 

проходження практики є низка прослуханих студентами психологічних 

курсів та досвід, набутий під час проходження інших видів практик.  

Базою практики є закладиосвіти, центри зайнятості, центрирозвитку 

кар'єри,неурядові та громадські організації, тренінговий і корекційно-

терапевтичний центри Інституту людини. 

Предметом практики є змістові, організаційні, навчально-методичні 

аспекти діяльності організаційного психолога.  
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Змістовий модуль 1 

Консультативна робота психолога 

Психологічне консультування передбачає застосування системного 

впливу на людину з метою актуалізації її можливостей для вирішення тих 

психологічних проблем, що у неї виникли. Методом психологічного 

консультування виступає бесіда, в ході якої від учня (вчителя, батьків) 

одержується необхідна інформація і визначаються шляхи вирішення 

проблеми. 

Психологічне консультування включає ряд етапів і розпочинається з 

встановлення контакту. Наступним етапом є збір інформації, в ході якого 

виявляється проблема, яку необхідно вирішити. Необхідно не лише 

зрозуміти, як сама людина сприймає, переживає і розуміє ту ситуацію, що 

виникла, а й виявити її дійсні причини, роль самої людини у її виникненні. 

Такий аналіз дає змогу разом з людиною, що звернулася, визначити мету, 

результат, чого необхідно досягти у ході вирішення проблемної ситуації. При 

визначенні цієї мети повинні враховуватися норми вікового розвитку дитини, 

індивідуальні норми (у разі відхилень психічного розвитку дитини внаслідок 

порушень психічного здоров`я). 

Визначення мети дає підстави для розробки разом з людиною, що 

звернулася, альтернативних рішень для виходу з проблемної ситуації. На 

цьому етапі ретельно вивчаються реальні можливості людини для вирішення 

проблеми і визнаються конкретні шляхи і заходи, які вона буде 

використовувати для цього. 

Виконання консультативної діяльності в ході стажування має 

фіксуватись у відповідному щоденнику (журналі). Такий журнал може мати 

наступну форму: 

 
Форма журналу консультацій 

ЖУРНАЛ 

проведення консультацій практичним психологом 

(назва навчального закладу) 
№

  

Статус, 

прізвище, ім’я та по-

батькові того, хто 

звернувся  

Основна 

проблема, за якою 

звернулись   

 Чи 

звертались з 

цього приводу 

до когось ще 

Короткий зміст 

рекомендацій, що 

надані психологом  

1 2 3 4 5 

 

Змістовий модуль 2. 

Просвітницька робота психолога 

Просвітницька діяльністьпередбачає проведення просвітницького 

заходу щодо обраної стажером теми, актуальної для колективу закладу (на 

нараді, методичних зборах, батьківських зборах, виховному заході для учнів 

тощо). Під час стажування за просвітницьким напрямком діяльності можуть 

бути виконані наступні види робіт:  виступ з доповіддю на батьківських 

зборах, методичних зборах, на нараді, виховному заході для учнів тощо. 
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Під час практики (стажування) за виконанням психодіагностичного 

напрямку роботи студент отримує деякі результати, які характеризують 

когнітивну, особистісну сферу розвитку або міжособистісні відносини дітей. 

Аналіз результатів є цікавим як для випробуваних учнів, так і для їх батьків, 

вчителів або вихователів. Тому практикант (стажер) розробляє доповідь та 

виступає за результатами досліджень. 

Тема доповіді може бути обрана також за замовленням адміністрацією 

навчального або виховного закладу, яка є на цей час актуальною, на її думку.  

Завданням підготування доповіді є засвоєння реферативних форм 

наукової діяльності, а також практичних навичок надання конкретних 

рекомендацій та презентації матеріалу. При підготовці розробки доповіді 

необхідно: 

 обґрунтувати актуальність завдання, на вирішення якого спрямована 

доповідь; 

 визначити проблеми, якої присвячена доповідь (її предмета та об’єкта); 

 сформулювати мету, на вирішення якої спрямована доповідь; 

 здійснити самостійний пошук інформації за визначеною темою; 

 зробити аналіз та синтез знань та досліджень з проблеми; 

 узагальнити та класифікувати інформацію; 

 логічно та послідовно розкрити тему; 

 узагальнити психологічні знання з проблеми та сформулювати 

висновки з теоретичного огляду матеріалу; 

 сформулювати висновки на підставі отриманих у результатів 

емпіричного дослідження, та надати рекомендації щодо їх використання; 

 зробити якісну презентацію матеріалу.  

Орієнтовний зміст доповіді має містити: 

1) вступ, у якому обґрунтовується актуальність обраної теми, її 

теоретичне та практичне значення, постановка мети і завдань роботи; 

2) основну частину, яка містить виклад сутності основних положень 

та існуючих точок зору на проблему, що розглядається; висловлення 

власного ставлення до авторської позиції; 

3) висновки за наслідками роботи над обраною темою; 

4) рекомендації щодо використання; 

5) список використаної літератури. 

Презентуючи доповідь, практикант (стажер) має звернути увагу на 

культуру мовлення, манеру викладання матеріалу, використання наочних 

засобів, почуття часу, імпровізаційний початок, утримання уваги аудиторії.  

Відповідаючи на питання після доповіді, треба пам’ятати про повноту 

відповіді, аргументованість, дружелюбність, прагнення використовувати 

відповіді для успішного розкриття теми, готовність до дискусії, 

доброзичливість, контактність. 

Текст доповіді та рекомендації додаються до звіту з практики 

(стажування). 
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5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-

ст
ь
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Підготовка 

консультативної бесіди 

10 3 30   

Проведення  

консультативної бесіди 

10 3 30   

Підготовка 

просвітницького заходу 

20   1 20 

Проведення 

просвітницького заходу 

10   1 10 

Оформлення звітної 

документації  

5 1 5 1 5 

Разом  65  35 

 

5.2. Форми проведення контролю та критерії оцінювання 

Контроль роботи студентів під час проходження ними виробничої 

практики відбувається відповідно до її етапів. Критерії оцінювання роботи 

студента під час практики викладені у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

 

Зміст роботи та її 

функціональне призначення 

Форма 

звітності 

К-сть 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1.  

Підготовка і проведення 

консультативної бесіди 

журнал  3 65 

Змістовий модуль 2.  

Розроблення змісту 

просвітницького заходу.  

Проведення просвітницького 

заходу. 

 

конспект 

1 

 

35 

Разом  

Максимальна кількість балів: 100 
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5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

 

5.4. Шкала відповідності оцінок 
6.   

Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 
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V. ВИРОБНИЧА / ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИКА 

 

1. Опис практики  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики виробнича 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4,5/135 

Курс 4  

Семестр 8  

Кількість змістових модулів з розподілом:   

Обсяг кредитів 4,5  

Обсяг годин, в тому числі: 135  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання виробничої зі спеціалізації практики 

Мета – підвищення психологічної культури та компетентності студентів, 

формування їх готовності та здатності до кваліфікованої професійної 

взаємодії зі керівництвом і працівникамиорганізацій.  

Завдання практики: 

 поглиблення, інтеграція та систематизація набутих у процесі професійного 

навчання психологічних знань; 

 застосування сучасних технологій і методик при виконанні професійно-

орієнтованих завдань; 

 формування умінь професійного спілкування з працівниками організацій; 

 збагачення професійного мислення студентів, набуття ними досвіду 

творчого використання психологічних знань для вирішення конкретних 

завдань практичної організаційної діяльності; 

 сприяння професійному самовизначенню та набуттю студентами 

професійної ідентичності через усвідомлення психологічних особливостей 

практичної організаційної діяльності психолога та передумов її 

опанування; 

 виховання етичних якостей психолога-практика, формування 

індивідуального творчого стилю професійної практичної діяльності, 

розвиток потреби в самоосвіті. 

 

 

3. Результати проходження виробничої зі спеціалізації практики 
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Під час виробничої зі спеціалізації практики у студентів 

вдосконалюються такі загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до аналітичного мислення і креативності; 

 уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо; 

 здатність працювати в команді; 

 здатність генерувати нові ідеї; 

 здатність оцінювати якість роботи. 

Внаслідок виконання завдань виробничої зі спеціалізації практики 

студенти набувають і вдосконалюють такі фахові компетентності:  

 здатність здійснювати емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної практики; 

 здатність здійснювати практичну діяльність (психодіагностичну, 

консультаційну, тренінгову, супровідну) з використанням науково 

верифікованих методів і технік; 
 уміння організовувати та надавати психологічну допомогу; 

 здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту; 

 здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики; 

 здатність до аналізу діяльності та шляхів її вдосконалення у якості 

професійного психолога; 
 спроможність гнучко адаптуватися до нових ситуацій професійної 

діяльності; 

 уміння рефлексії власної фахової діяльності; 

 здатність до налагодження ефективної взаємодії з колегами. 

 

4. Програма практики 

Виробнича зі спеціалізації практика студентів у якості 

адміністративного помічника та організатора з персоналу є складовою 

частиною професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього рівня і згідно з навчальним планом організовується в 8 семестрі 

загальною тривалістю 3 тижні. Науково-методичною основою для 

проходження практики за спеціалізацією є низка прослуханих студентами 

курсів, таких як «Психологія профорієнтації та професійного 

самовизначення», «Загальна психологія: Психологія діяльності», «Соціальна 

психологія», «Психологія менеджменту», «Психологія праці: Психологія 

професійної діяльності», «Психологія праці: Психологія професійного 

розвитку особистості», «Організаційна психологія: Психологія 

організаційного розвитку», «Організаційна психологія: Корпоративна 

культура в організації», «Організаційна психологія: 

Психологіяорганізаційного проектування» тощо та досвід, набутий під час 
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проходження інших видів практик.  

Базою проходження виробничої зі спеціалізації практики студентів-

бакалаврів є організації та установи освітнього-виховного, економічно-

господарського, соціального профілю;центри розвитку кар'єри, центри 

соціальних служб для молоді, неурядові організації, Центр організаційного 

розвитку Інституту людини. 

Предметом практики є змістові, організаційні, технологічні аспекти 

діяльності адміністративного помічника та організатора з персоналу.  

 

Змістовий модуль 1. 

Соціально-психологічні умови ефективності діяльності організації 

Перший етап – пропедевтичний (триває 1 тиждень).  

1) Ознайомлення студентів з особливостями виробничої діяльності 

організації, з виробничим колективом. Аналіз особливостей виконання 

співробітниками професійних обов’язків. Кожен вид виконаної студентом 

роботи фіксується у щоденнику виробничої практики. 

2) Спостереження й аналіз особливостей виробничої кооперації 

співробітників, особистісних і виробничих взаємин. Спостереження кожного 

робочого дня супроводжується веденням протоколу і відображається в 

щоденнику виробничої практики. 

3). Результатом проходження першого етапу є аналітичний звіт, в якому 

розкрито особливості виробничої діяльності організації, дано характеристику 

трудовому колективу в контексті особливостей взаємодії співробітників і їх 

впливу на ефективність діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. 

Психологічне обґрунтування заходів спрямованих на оптимізацію 

діяльності організації 

Другий, основний етап (триває 1 тиждень). 

1) Розробка організаційних заходів, спрямованих на вирішення 

виявлених на першому етапі проблем. Наводиться чіткій опис проблеми та 

визначається її психологічне підґрунтя. Визначається декілька варіантів 

вирішення проблеми з прогнозуванням їх затрат і потрібних ресурсів. 

Обґрунтовується ієрархія ефективності і надаються конкретні рекомендації 

щодо їх запровадження. Вказані форми діяльності фіксуються у відповідному 

документі. 

2) Здійснюється експертна оцінка заходів і рекомендацій інших 

студентів-практикантів. Детальний аналіз одного із проектованих 

організаційних заходів оформлюється у якості експертного висновку а 

особливості і процес обговорення фіксується у відповідному протоколі і 

відображається в щоденнику виробничої практики. 

 

 

Змістовий модуль 3. 
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Розробка психологічного компоненту програми розвитку 

організації чи персоналу 

Третій, заключний етап(триває 1 тиждень). Розробляється 

психологічна складова програми розвитку організації і персоналу, що 

включає в себе систему заходів спрямованих на: 

 посилення індивідуальної та групової мотивації діяльності 

 зняття виробничого напруження та організацію релаксаційних заходів 

на робочому місці 

 згуртування виробничого колективу 

Вказана Програма розвитку оговорюється з відповідальним 

співробітником організації, враховуються зауваження. 

 

Проходження практики підтверджується відгуком про роботу студента-

практиканта, в якому зазначаються виконані ним види робіт, професійні та 

особисті якості виявлені під час проходження практики. Підготовка звітної 

документації, щоденника, аналітичних висновків і рекомендацій, звіту про 

проходження виробничої практики.  

Участь студентів у звітній конференції з практики в  Інституті людини 

та складання ними заліку. 

 

5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Спостереження й аналіз 

особливостей виробничої 

діяльності і 

внутрішньогрупової 

взаємодії співробітників 

10 2 20     

Складання аналітичного звіту 15 1 15 1 15   

Складання рекомендацій 15   1 15 1 15 

Оформлення звітної 

документації  

5     4 20 

Разом  35  30  35 

Максимальна кількість балів: 100 

 

 

5.2. Форми проведення контролю та критерії оцінювання 
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Контроль роботи студентів під час проходження ними виробничої (зі 

спеціалізації) практики відбувається відповідно до її етапів. Критерії 

оцінювання роботи студента під час практики викладені у таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма 

звітності 

Кіль-сть 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1.  

Спостереження й аналіз 

особливостей  

 виробничої діяльності організації 

 колективу 

протокол  2 20 

Змістовий модуль 2.  

 Розроблення психологічних 

рекомендацій щодо вирішення 

виявлених проблем 

 Здійснення експертної оцінки 

рекомендацій одного із колег-

практикантів 

 

Рекомендації 

 

 

Експертний 

звіт 

1 

 

 

1 

 

15 

 

 

15 

Змістовий модуль 3. 

 Розроблення психологічної 

складової програми розвитку 

організації 

 Оформлення звітної 

документації  

 

Програма 

розвитку 

щоденник, 

звіт 

 

1 

 

4 

 

 

15 

 

20 

5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

 

5.4. Шкала відповідності оцінок 

6.   

Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 
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C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 
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7. Рекомендовані джерела 

 

Основна література: 

1. Поліщук С.А. Психологічні практики в системі підготовки практичних 

психологів.Суми: Університетська книга, 2013. – 134 с. 

2. Система практик у професійній підготовці психологів : навч.-метод. 

посібник / за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 416 с. 

 

Додаткова література:  

3. Васьківська С.В.Основи психологічного консультування: навч.посіб. 

К.: Четверта хвиля, 2004. 256 с. 

4. Гончарук Н. М. Психологічна практика: навч.-метод. посіб. Кам'янець-

Подільський, 2007. 176 с. 

5. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посіб. Львів : 

СПОЛОМ, 2013. 346 с. 

6. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посіб. 

Суми: Університетська книга, 2006. 384 с. 

7. Поліщук С.A. Методичний довідник з психодіагностики: навч.-

методпосіб. – Суми, 2009. 442 с. 

8. Розвивальні та корекційнізаняття психолога / Упор.Т.Гончаренко. Київ, 

2005. 120 с. 

9. Шевцова О. М. Психологічний супровід професійно-особистісного 

розвитку вчителя в умовах інноваційної діяльності : наук.-метод. посіб. К. : 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. 128 с. 

 

8. Додаткові ресурси 

 

 Балабанова Л. В.Управління персоналом. К.: Центр учбової літератури, 

2011. - 468 с. Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/336-

upravlnnya-personalom 

 Организационная психология: учебникдля академического 

бакалавриата / под ред. А. В. Карпова. 2014. 570 с. Режим доступу: 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

 Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.psylist.net/praktikum 

 Психологічні тести: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.psyfactor.org/lybr101.htm 

 

  

https://westudents.com.ua/knigi/336-upravlnnya-personalom
https://westudents.com.ua/knigi/336-upravlnnya-personalom
https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya
http://www.psylist.net/praktikum
http://www.psyfactor.org/lybr101.htm
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Додаток 1 

Зразок протоколу спостереження діагностичного  

обстеження 

 

Дата__________________________________________________ 

Досліджуваний (і)_______________________________________ 

Психолог, який проводить 

заняття________________________________________________ 

Використана методика___________________________________ 

Мета дослідження_______________________________________ 

Форма обстеження_______________________________________ 

 

Особливос

ті 

організації 

психодіагн

остичного 

обстеженн

я 

 

Морально 

– етичні 

принципи 

роботи 

психодіагн

оста 

Особливості 

поведінки 

досліджуван

их 

 

Особливості 

володіння 

діагностични

м 

інструментарі

єм 

Врахування 

вікових, 

статевих, 

індивідуальн

их 

особливосте

й клієнта 

Вміння 

інтерпрету

вати 

кількісну 

інформаці

ю 

досліджень

, 

формулюва

ти 

висновки. 

 

Запитання 

та 

зауваженн

я 

 

 
      

 

 

 

Висновки_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Додаток 2 

 

Зразок протоколу спостереження за проведенням 

індивідуальної консультації  
 
 

Дата:                                                                                                    

                                                         

Психолог____________________________________________ 

Хто звернувся                                                                                    

Тематика звернення (запит)                                                              

Короткий опис звернення:  

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

  

Зміст проведеної роботи: 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

Прийоми, які використовувалися: 

_____________________________________________________________________________

___ 

Висновки психолога: 

                                                                                                                                                           

                                                             

                                                                                                 

Рекомендації психолога: 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

 

 

Висновки і враження студента___________________________________________ 

 

  



39 
 

Додаток 3 

 

Програма психологічного дослідження емоційної (……………) 

сфери  

підлітка (…….)   

  

 Планування 

o Об’єкт дослідження 
o Предмет дослідження 

o Мета 

o Завдання  

o Контингент, вікова категорія 

o Терміни проведення 

 Організація дослідження 

 

Методика Мета Матеріали та 

обладнання 

Особливості 

процедури 

проведення 

Інструктаж 
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Додаток 4 

 

Зразок протоколу індивідуального  

діагностичного обстеження 

Досліджуваний__________________________ ____ . 

Дата проведення ___________________________  

Назва методики, опитувальника_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Автор методики_______________________________________________________________ 

Мета ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Бланк для відповідей: 

1. 

2. 

3.…….. 

Обрахунок даних______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Аналіз та інтерпретація даних ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Висновок ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендації__________________________________________________________________

________ 
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Додаток 5 

Зразок протоколу  

діагностичного обстеження групи 

 
 

Дата (строки) проведення                                                     

Мета дослідження – 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

Проблема: 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

Психодіагностичний інструментарій – 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

Характеристика вибірки –  

група                  

Кількість досліджуваних                                          

Вік від             до             років. Середній вік           років.  

            жінок (___%),                 чоловіків ( ___%). 

Результати обстеження: 

                                                                                                                                                

                                    

                                                                                                                                     

Висновки: 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

Рекомендації: 

                                                                                                                                                           

                         

                                                                                                                                     

 

  



42 
 

Додаток 6 

 

 

 

 

Проект консультації 

 

Запит від:  Уланової В. В., класного керівника 5 класу. 

Проблема звернення: 

Провокативна поведінка матері учениці Сидорової Ганни, зверхнє 

ставлення до вчителів школи. 

Короткий зміст консультації: 
Після вивчення запиту вчителя, застосували психологічну 

мікротехнологію «Тлумачення і інтерпретація» 

Висновки, рекомендації: 

- демонструвати матері Сидорової Г. зацікавленість у вирішенні 

складних питань навчання і виховання, спиратися на необхідність керуватися 

нормативними документами; 

- використовувати в роботі психологічну міктотехнологію«Тлумачення і 

інтерпретація» 
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Додаток 7 

 

 Орієнтовна схема звіту студента-практиканта 
Звіт 

про проходження практики виробничої, переддипломної  

студентом групи ПСб-1-12-4.0д 

Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Івановим Іваном Івановичем 

                        в _____________________________________________ 

(місце практики) 

з____по____________________________201__р. 

Орієнтовні питання, які варто обґрунтувати й проаналізувати у звіті:    

1. Виконання плану практики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що 

зроблено понад план?  

2. Які   заходи було відвідано чи надано допомогу в їх проведенні? 

3. Які дослідницькі методи використано для вивчення контингенту? 

4. Які утруднення виникали під час організації та проведення досліджень?  

5. Які утруднення виникали при обробці й інтерпретації  результатів 

досліджень? Як ці результати використовувалися чи можуть бути використані? 

6. Які труднощі виникали під час проведення діагностичної та консультативної 

роботи? 

7. Яка індивідуально-психологічна допомога надавалась? 

8. На що була спрямована консультативна робота?  Чи досягнено було мету?   

9.  Яка практична допомога надавалась закладу за період практики 

(виготовлення наочності, роздаткового матеріалу тощо)? 

10. Яку допомогу надано практиканту зі сторони адміністрації закладу, його 

фахівців? 

11. Загальні висновки про виконану роботу: які знання здобуто, поглиблено, 

якими вміннями та навичками оволодів студент за період практики? Пропозиції, 

побажання з удосконалення психолого-педагогічної практики.  

   

Дата                                                                                                                        Підпис 

 


